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Kære kolleger, 

Glædelig advent! Jeg ved, at hovedet lige nu er fyldt af gudstjenester, juleafslutninger, plejehjemsjul og 

sangaftener – og af stille forventning og tanker om den tilstundende højtid - så et nyhedsbrev føles muligvis 

lidt fjernt lige nu! Men sæt dig med en god kop kaffe og et par vaniljekranse, og glæd dig over, at der også 

er liv på den anden side af julen. Hermed lidt af hvert; bl.a. salmesang med konfirmander, et nyt tiltag om 

genbrug af konfirmationstøj og en frisk boganmeldelse. 

Med ønsket om alt godt og en velsignet jul til alle,   

Bedste hilsner fra Hanne 

 

KONFIRMANDTRÆF 2023:  

Salmesang i Domkirken 

Så er materialet klar til salmesangsarrangementet for konfirmander i Domkirken i januar/februar. Materialet findes 

her: Konfirmandtræf 2023 | fyensstift.dk og vil også blive sendt direkte til jer, der har tilmeldt jer arrangementet 

sammen med lydfiler, man kan øve sangene efter.  

Der er stadig ledige pladser, så meld jer endelig til, hvis I endnu ikke har fået det gjort 😊 

Arrangementet tager ca. en time og forløber i en vekselvirkning mellem fællessang, musik og små fortællinger om håb. 

Man kan tilmelde sit konfirmandhold til en af følgende dage: 

31. januar kl. 17-18 

1. februar kl. 17-18 

2. februar kl. 17-18 

Og man tilmelder sig ved at sende en e-mail til mig på huh@km.dk med 

følgende oplysninger:  

- Antal af konfirmander og voksne i alt, og hvorfra I kommer 

- Ønske om dato  

- Telefonnummer + mailadresse på kontaktperson 

Der er plads til max. 400 pr. dag, og det er vigtigt, at I sørger for at medbringe en hjælper eller to, så konfirmanderne 

har kendte voksne at henvende sig til undervejs, hvis det bliver nødvendigt. Pladserne fordeles efter først-til-mølle- 

princippet og det er gratis at deltage – til gengæld beder jeg om, at man forpligter sig på sin tilmelding og møder op.  

 

 

Du spør mig om håbet – hvad ved jeg?  
fra Gud er det kommet engang  
en længsel i solmørke hjerter  
mod handling og tale og sang  
og bedst som du tænker der ingenting er  
så synger det  
håbet  
så synger det her. 

Lisbeth Smedegaard Andersen 

 

 

https://www.fyensstift.dk/praester/religionspaedagogik/konfirmandtraef-2023
mailto:huh@km.dk
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JUL med konfirmander og minikonfirmander 

Hvis kreativiteten er ved at løbe tør, så smut forbi Konfirmandcenter.dk og søg hjælp og inspiration til at sætte jul og 

advent i spil på nye måder: Folkekirkens Konfirmandcenter. Der ligger bl.a. et escaperoom om jul, ideer til kreative 

julehilsner og et bud på hvordan også sårbarheden er en del af julens budskab. Og har I ikke allerede læst det, kan jeg 

anbefale også at kigge nærmere på Kirken Underviser, der handler om jul: Kirken Underviser #4 (readymag.com). 

 
 

 

KURSUS: ”Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden” 

Torsdag d. 23. februar 2023 kl. 10-14.30 i Ringe Kirkes Sognegård, Søvej 31 5750 Ringe 

Blandt mange unge ændrer køn og identitet karakter i disse år, og det kan være svært at følge med den nye måde at 

opfatte og forstå begreberne på. Også blandt konfirmanderne er det aktuelt. For at kunne møde konfirmanderne på 

en værdig og respektfuld måde kan der derfor være brug for at forstå og få viden om, hvad der er på spil i de nye 

kulturelle og kønsmæssige tendenser. FUV Stiftskursus 2023 inviterer derfor til en dag, hvor Thomas Nedergaard, 

sognepræst i Aabenraa, tidligere uKirke, vil gøre os klogere på, hvordan køn og identitet opfattes blandt unge i dag og 

komme med bud på, hvordan vi kan møde de nye kulturer. Det vil derfor være en dag med fokus på viden og erfaring 

frem for teologiske holdninger og forskelligheder. 

Igennem kurset vil vi lavpraktisk forholde os til begreberne LGBTQ+, normkritik, mv. og nærme os en forståelse af, 

hvordan vi kan møde det unge menneske, der stiller spørgsmål til livet og egen krop, som vi måske ikke selv stiller. 

Thomas vil med udgangspunkt i erkendelserne om, hvordan vi kan være kirke sammen med unge fra tiden i uKirke 

komme med sine bud på, hvorfor normativiteten er under forandring. Desuden vil han præsentere redskaber, der kan 

bruges til at gå ind i de unges kultur for at skabe samtale. Sidst men ikke mindst vil Konfirmandcenteret præsentere et 

undervisningsmateriale om kønsidentitet, der kan bruges i konfirmationsforberedelsen. 

Kurset er arrangeret af Folkekirkens Uddannelses- og 

Videnscenter i samarbejde med religionspædagogiske 

stiftsudvalg og stiftskonsulenter, og henvender sig til præster, 

kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og 

andre kirkelige undervisere. Det er gratis at deltage, og der er 

tilmelding senest d. 20. februar.  

Tilmeld dig her: ”Køn, identitet og normkritik - forstå de unges 

livsverden” | fyensstift.dk 

 

 

https://www.konfirmandcenter.dk/
https://readymag.com/u93070907/3149519/2/
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/koen-identitet-og-normkritik-forstaa-de-unges-livsverden
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/moeder-og-kurser/koen-identitet-og-normkritik-forstaa-de-unges-livsverden
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NYT TILTAG: GENBRUGSKONFIRMATIONSTØJ 

Sogne- og Diakonipræst, Annette Jørgensen, præsenterer her et nyt projekt: 

Genbrug er godt, fordi det er bæredygtigt, billigt og behageligt, forstået på den måde, at man lidt nemmere kan 

retfærdiggøre kun at bruge en fin kjole en gang, når man ved, den går videre til en anden, der kan have glæde af den. 

Derfor vil vi prøve at samle en kollektion af genbrugskonfirmationstøj på et centralt sted på Fyn: i Ryslinge Kirkes 

sognegård. 

Hvis vi kan oparbejde en stor samling af kjoler, jakkesæt, sko osv., er det planen, at vi vil lave aftener for konfirmander 

og konfirmandforældre, hvor tøjet fremvises og den enkelte konfirmand har lejlighed til at låne, hvad han/hun har 

brug for til konfirmationsfesten. 

Derfor: Tak hvis man rundt i stiftet vil skrive til gamle konfirmander eller på kirkens hjemmeside/ i kirkebladet, at I 

gerne vil modtage genbrugskonfirmationstøj – så henter vi det gerne, og kører det til Ryslinge. Vi kan hente tøj i uge 4 

og uge 6, vores kontaktoplysninger kan I se nedenunder. 

Når vi har en god samling, skriver vi ud om konfirmandaftener med modeshows – måske med mobile modeshows, så 

interesserede ikke skal køre helt til Ryslinge, men så tøjet kan komme til de enkelte provstier, måske til de enkelte 

kirker. 

Heidi Daugaard-Eriksen 51 25 11 82 h_daugaard@hotmail.com, kirke- og kulturmedarbejder i Ryslinge og Annette 

Jørgensen 29 27 65 91 akt@km.dk, diakonipræst. 

 

 

 

BOGANMELDELSE 

Skriften i munden, af Helene Dam & Loa Brix, Eksistensen 2022 

Ina Balle Aagaard har læst og anmeldt bogen Skriften i munden – stemme og 

krop i gudstjenesten. 

Hun skriver bl.a.: ”For at få et budskab ud har det betydning, at stemmen er god at 
høre på, og om kroppen er i balance. Forfatterne sammenligner med, at hvis du ikke 
kan bruge dit instrument, hjælper nye og anderledes noder ikke, og uden en 
velfungerende stemme hjælper nok så gennemtænkte og kloge ord ingenting. 

Derimod har en klangfuld stemme og et roligt åndedræt stor ethos-skabende evne, 
så mennesker allerede fra starten lytter med interesse på den der taler. Og hvem 
kunne ikke ønske sig det? I bogen er der hjælp at hente for os præster, der kunne 
ønske større lydhørhed blandt menigheden, fordi vi har et vigtigt budskab der skal ud.” 

Læs hele anmeldelsen her: Skriften i munden, stemme og krop i gudstjenesten | fyensstift.dk 

https://www.fyensstift.dk/publikationer-og-materialer/anmeldelser/boeger/skriften-i-munden-stemme-og-krop-i-gudstjenesten

